
Spotify  vinkkaa:  näitä  artisteja  et  voi  missata  Flow-festareilla  
 
Suosittu  musiikkifestivaali  Flow  järjestetään  tänä  viikonloppuna  Helsingissä.  Festareilla  päästään  
kuulemaan  artisteja  kuten  Danny  Brown,  Frank  Ocean  ja  Beth  Ditto.  Spotifyn  suomalaiskäyttäjien  
kuunteluhistorian  mukaan  Lana  Del  Rey,  Gasellit  ja  Kube  ovat  viikonlopun  odotetuimmat  artistit.  
 
Selvittääkseen  mitkä  artistit  ovat  Flown  odotetuimmat  Spotify  tarkasteli  suomalaiskäyttäjien  kuunteluhistoriaa  
festarinalusviikolla*.  Kärkikolmikkoon  nousi  kaksi  kotimaista  artistia,  Gasellit  ja  Kube.  Kiinnostus  suomalaista  
musiikkia  kohtaan  on  suurta,  ja  kymmenen  odotetuimman  artistin  listalta  yli  puolet  on  kotimaisia  artisteja.  
Listalta  löytyvät  esimerkiksi  ALMA,  Elias  Gould  ja  Vesta.    
  
Palkittu  Flow  Festival  aloitti  toimintansa  vuonna  2004.  Viime  vuonna  festivaali  saavutti  lähes  80  000  kävijää.  
 
Suomalaisten  Spotify-käyttäjien  10  odotetuinta  artistia  Flow-festareilla 

1.   Lana  Del  Rey  
2.   Gasellit  
3.   Kube  
4.   Young  Thug  
5.   ALMA  
6.   Frank  Ocean  
7.   Töölön  Ketterä  
8.   The  xx  
9.   Elias  Gould  
10.  Vesta  

 
Kuuntele  Flowssa  esiintyviä  artisteja  Spotifyssa: 
Linkki:  https://open.spotify.com/user/flowfestival/playlist/7oxygojLUxeOPdWw02BNtK 
Upotuslinkki:  <iframe  
src="https://open.spotify.com/embed/user/flowfestival/playlist/7oxygojLUxeOPdWw02BNtK"  
width="300"  height="380"  frameborder="0"  allowtransparency="true"></iframe> 
 
*Kuuntelu  ajanjaksolla  1.8.2017–6.8.2017     
 
	  
	  
Spotify	  
Spotify	  on	  palkittu	  digitaalisen	  musiikin	  palvelu,	  jonka	  kautta	  voi	  kuunnella	  yli	  30	  miljoonaa	  kappaletta.	  
Spotifyn	  unelmana	  on	  tuoda	  kaikki	  maailman	  musiikki	  kaikkien	  saataville	  –	  nopeasti,	  ajasta	  ja	  paikasta	  
riippumatta.	  Spotifyn	  avulla	  musiikin	  löytäminen,	  järjestäminen	  ja	  jakaminen	  ystävien	  kesken	  on	  entistä	  
helpompaa.	  Spotify	  myös	  varmistaa,	  että	  artistit	  saavat	  ansaitsemansa	  tulon.	  Spotify	  on	  tällä	  hetkellä	  
saatavilla	  60	  maassa	  ja	  palvelulla	  on	  yli	  140	  miljoonaa	  aktiivista	  käyttäjää	  ja	  yli	  60	  miljoonaa	  maksavaa	  
tilaajaa.	  Spotify	  sai	  alkunsa	  Ruotsissa	  vuonna	  2008.	  Sen	  jälkeen	  Spotify	  on	  jakanut	  yli	  5	  miljardia	  dollaria	  
tekijänoikeuksien	  haltijoille.	  Spotify	  on	  tällä	  hetkellä	  toiseksi	  suurin	  digitaalisen	  musiikin	  tulonlähde	  levy-‐
yhtiöille	  Euroopassa	  ja	  maailmanlaajuisesti	  suurin	  ja	  menestynein	  musiikin	  suoratoistopalvelu.	  
www.spotify.com	  
	  
Lisätiedot,	  kuvat	  ja	  yhteydenotot:	  press-‐fi@spotify.com	  
	  


